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SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry 

HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2011 * 24.3.2011 

 

Paikka  Bridge Areena Perttulantie 6, Helsinki 

 

Läsnä  Jarmo Laakso*  puheenjohtaja 

  Veijo Nikkanen*  sihteeri 

  Raimo Raunto* 

  Finn Wardi*   Skype-yhteydellä 

  Lasse Utter* 

  Katarina Sandström*  Skype-yhteydellä 

  Fred Sundwall* 

    

32§ Kokouksen avaaminen 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.06  

  

33§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

34§ Esityslistan hyväksyminen (liite #1) 

 Hyväksyttiin puheenjohtajan laatima esityslista. 

 

35§ Kokouksen sihteerin valinta 

  Valittiin kokouksen sihteeriksi Veijo Nikkanen   

 

36§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

  Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Lasse Utter ja Raimo Raunto   

 

37§ Bridge areenan tilanne 

Bridgeliiton mahdollisuudet jatkaa Perttulantie 6:n kiinteistön käyttämistä pelitilana 
tulevaisuudessa ovat vähäisiä.  

Päätös: Annetaan Raimo Raunnolle ja Jarmo Laaksolle valtuudet valmistella ja hoitaa 
Bridge-areena Oy:n käyttämän Perttulantie 6:n kiinteistön osakkeiden myyntiin liittyvät 
asiakirjat ja järjestelyt. Bridge areena OY:lle etsitään uusi pelitila. 
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38§ Bridgeliiton verkkosivut ja tiedottaminen verkossa 

Bridgeliiton verkkosivujen ja sähköisen sisällön tuottamisessa on ollut ongelmia. 
Verkkosivujen tietojen päivittäminen ja täydentäminen on aloitettu. Bridgeliiton haltuun on 
hankittu myös osoite www.bridge.fi, joka ohjautuu etusivulle. 

Päätös: Veijo Nikkanen saa valtuudet kehittää verkkotiedottamista ja kutsua mukaan 
yhteistyöhön sisältöjä tuottamaan kaikki Suomen bridgeviestinnän kehittämiseen halukkaat. 

 

39§ Bridgelehti 

Bridgelehden tuottaminen nykyisellä tavalla jossa toiminnanjohtaja toimii myös 
Bridgelehden päätoimittajana sekä taittajana on ongelmallinen. Bridgelehden 
uudistamisvuonna myös lehden tuotantotapa uudistetaan. Tavoitteena on myös 
toiminnanjohtajan työnkuvan selkeyttäminen. Järjestely liittyy myös Bridgeliiton 
varamiesjärjestelmään (40§). 

Päätös: Lehdet 1 ja 2 tuotetaan vanhalla mallilla. Toiminnanjohtaja jatkaa päätoimittajana ja 
taittajana. Lehdet 3 ja 4 tuotetaan uudella työnjaolla: Palkataan bridgeä tunteva päätoimittaja 
joka kokoaa lehden sisällön. Toiminnanjohtaja toimii päätoimittajan varamiehenä. Taitto 
hoidetaan ulkopuolisella, esimerkiksi oheispalveluna painotyön ohessa. 

 

40§ Varamiesjärjestelmä 

Avainhenkilöiden pitkäaikainen poissaolo vaarantaa Bridgeliiton toiminnan. Jotta liiton 
toiminta ei pysähtyisi kokonaan täytyy toimintojen varahenkilöt määritellä tarkemmin. 
Tavoitteena on, että jokaiselle Bridgeliiton juokseviin asioihin liittyvälle tehtävälle löytyy 
tarvittaessa tekijä. 

Päätös: Toiminnanjohtaja ollessa estyneenä hänen hoitamansa tehtävät jakautuvat 
seuraavasti: Jarmo Laakso yleiset hallinnolliset asiat; Raimo Raunto, talousasiat; Lasse 
Utter, MP-kilpailuihin liittyvät asiat; Kaj Backas, kansainväliset yhteydet. Tarvittaessa 
Raimo Rauntoa sijaistaa Finn Wardi. 

 

41§ Laskentaohjelma Magic(Ruter)ja kilpailunjohtouudistus 

Katarina Sandström esitteli Magic-laskentaohjelmiston yhteishankintaan liittyviä asioita. 
Ohjelmisto saadaan huomattavasti edullisemmin, mikäli hankitaan vähintään 10 lisenssiä. 
Tällä hetkellä mukaan tulevia kerhoja on jo viisi. Sandström esitteli myös Ruotsissa 
käytössä olevan kolmiportaisen kilpailunjohtaja-mallin. 

Päätös: Katarina Sandström valtuutetaan hankkimaan 10 kappaletta Magic-lisenssejä, jotka 
Bridgeliitto sitten myy eteenpäin jäsenkerhoilleen. Otetaan kolmiportainen 
kilpailunjohtajamalli käyttöön Suomessa. Katarina järjestää em. mallia tukevan ja uutta 
ohjelmistoa hyödyntävän kilpailunjohtajakoulutuksen toukokuun loppuun mennessä. Magic 
laskentaohjelmiston mahdollistaman Spader- tilastointijärjestelmän 
käyttöönottomahdollisuuksia Suomessa selvitetään. 

 

 

42§ Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.47. 
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Pöytäkirjan vakuudeksi 

  

 ________________________ _______________________ 

Jarmo Laakso    Veijo Nikkanen 

 puheenjohtaja    sihteeri 

 

 Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 

 

________________________ ________________________ 

Raimo Raunto    Lasse Utter 

 

 


